
Referat fra bestyrelsesmødet d. 28.august 2017: 

Mødt var Peder Andersen (mødeleder), Christian Gram, Jakob Marquard, Søren Bak 

Rasmussen, Hans Jørgen Simoni og Thyge Steffensen (referent). 

Afbud fra Michael Andreasen og Luc Ghysels. 

Punkt 1. Godkendelse af dagsorden.  Udsendt dagsorden 24/8 tilføjet punkt 13a og 

13b godkendt. 

Punkt 2. Godkendelse af referat fra 18.maj.    Godkendt. 

Punkt 3. Orientering fra udvalgene. 

Orientering formand: 

Vi fik tildelt 20.000 kr. efter ansøgning til SparNord fonden til Ynglingeprojekt, nyanskaffelse og 

istandsættelse. Anvendelse skal drøftes i Ungdomsafdelingen i efteråret, idet udviklingen i 

ynglingeafd. ikke er sket som forventet. Til gengæld er sikkerheden ved de 2 klubbåde under al 

kritik, manglende flydeevne skal bringes i orden! 

 

Vi har fortsat tilsagn fra AK om 50 % tilskud for køb af ekstra Yngling efter ansøgning i foråret, 

max 8.000 i tilskud, denne er sat på standby efter aftale med Søren Ørgaard. 

 

 Legepladsudvidelse med båd: sagen har fået en helt grotesk udvikling. Nu skal AS også 

dokumentere renheden i pladsen ved gyngen, som er en af AK anlagt plads, blot renoveret og gjort 

lovlig mht. underlag som var muld/græs! Vi skal ikke acceptere, at de tørrer den af på os, vi har kun 

søgt på udvidelse af pladsen og skal redegøre for denne del, det eksisterende må Miljøafdelingen 

høre P og N om. Hvem tager fat i sagsbehandleren herom. ?    

 Søren: Der arbejdes videre med projektet, trods besvær med miljømyndigheden i kommunen. 

 

Fra Aktivitetsudvalget 

 

Klubtur til Hals med 8 både. Tvivl om hvor mange der har fået indbydelsen, så den udsendes igen.  

Næste event D 28/10 Afriggefest.  

Damefrokost D 18/11. 

 

Fra kapsejladsudvalget: 

Onsdagssejladserne holdt afslutning på forårssæsonen d. 28/6. Gunnar Munk Jørgensen havde 

fotograferet sejlerne i aktion de fleste af onsdagene, og de bedste billeder blev sat på auktion. Det 

gav et pænt beløb, der er konteret som sponsorstøtte til sejladserne. 

Det har været meget nyttigt, at jollen til udlægning af bøjer er bemandet under sejladserne. Der er 

blevet fotograferet fra jollen (også til hjemmesiden), og jollen kan også trække grundstødte både fri. 

Der er fast tradition for at holde hovedkapsejlads 1.lørdag i september. Modsat tidligere forventer vi 

ikke deltagere fra andre klubber end SL. Da aktivitetsudvalget arrangerer en weekendtur til Hals, 

har vi flyttet skippermødet i klubhuset til kl.10. På det tidspunkt forventer vi, at weekend-sejlerne 



allerede er gennem broerne. Kapsejladsen går også i år til øst kosten i Draget/Nibe Bredning. 

Præmierne overrækkes i klubhuset efter sejladsen. 

Der er 23 både tilmeldt onsdagssejladserne, og vores Facebook-side har 80 tilmeldte. Dommertårnet 

og køkkenet er bemandet med gode folk, sejladsresultaterne kommer til tiden.  

Nyt fra Sejlerskole/uddannelse 

Sejlerskolen kører fint, bortset fra et mindre havari. Ved en fejlmanøvre under kryds blev en båd for 

enden af bro 7 påsejlet, og forårsagede dermed en mindre de-laminering i fribordet på den 

pågældende båd (forsikringsskade). Mille slap uskadt. 

Uddannelse: vores underviser de seneste 3 år Andreas Mejlgaard, har måttet melde fra i år p.g.a. 

job. Jeg har i stedet lavet aftale og kontrakt med Jens Juhl på samme betingelser som forgængeren.  

Denne vinters kursus til Duelighedsprøven er berammet til start mandag, den 23.oktober frem til 

uge 14/2018. 

Jakobs indlæg fra junior-afdelingen. 

Forårsfestival som Dansk Skole idræt arrangere i samarbejde med AS, har 

Junior afd. har haft besøg fra to skoler. GL. Lindholm skole og Skansevejens skole. 

To 6. klasses elever, med ca. 100 elever. De var på besøg i sejlklubben for og prøve, Optimist, H-

både, sup board, kajak, skolebåden og optimistsimulator. 

Sommercampen gik rigtigt godt, selvom der var storm det meste af tiden. 

Vi har haft Optimist sejlere til mange stævner hen over sommeren, Vejle, Frederikshavn, Skive, 

Fåborg, Sunds + flere. 

Aalborg sejlklub har været godt repræsenteret ude i landet. 

Vestre Fjordpark blev indviet med junior sejler og forældre fra Aalborg sejlklub, selv vores AS 

stander var med, rigtig skøn oplevelse. 

Så må heller ikke glemme, at vi har en af vores trænere med i den danske båd, der deltager i Nord 

Stream Race, som sejles fra Kiel- København- Stockholm- Helsinki- St. Petersborg. 

 

Claes:  Bådshager indkøbt og sat op ved flere broer. Til jollebroen er købt planker til udskiftning.  

Mastekranen er smurt og belastningen afprøvet. 

Christian:  - har givet afslag til medlem, der ville lave Tupperware-demonstration i klubhuset. 

Punkt 5 . Orientering fra kasserer, herunder regnskabet. 

Regnskabet udsendt til BS d.23/8. Bestyrelsen konkluderer, at der fortsat er god økonomi i klubben. 

Positiv tilgang af nye både. Kontingentindtægterne og vandpladslejen overstiger budgettet.  

Spørgsmål til regnskabet fra udvalgsformændene blev besvaret. 

Punkt 6. ANF. 

Der er møde d.29/8. Her skal vort østmole-projekt behandles inden mødet med kommunen i 

oktober. Der er ikke tilfredshed med fordelingen af de 1,5 mil. kr. mellem ANF og kommunen. 



Peder vil på mødet spørge relevante klubber, om de vil involveres i det handicap- og 

ungdomsarbejde, der nu foregår alene i AS. (afledt af dagsordenens punkt 10.) 

Punkt 7. Handicap-afdelingens køb af mast. 

Samarbejdsaftalen mellem AS og Handicap Idræt er udsendt til BS. 

BS godkender denne gang en tillægsbevilling på 50% af udgiften til den indkøbte mast. 

Punkt 8. Brug af grejhuset. 

Det ny grejhus er især til havnens materiel. Hvis der er plads kan klubbens øvrige materiel også 

opbevares der. Medlemmerne har ikke adgang til grejhuset, og deres private grej kan derfor ikke 

opbevares der. 

Punkt 9 Indkøb eller leasing af stativer for ca.200.000 kr. 

BS accepterer køb af bådstativer for ca. 200.000 kr., hvis økonomien tillader det. Ellers skal 

stativerne leases. 

Punkt 10. En fælles afdeling for handicap- og ungdomsarbejdet i ANF-klubberne. 

Peder havde udsendt ”Forslag til fælles ungdoms- og handicapafdeling” til BS. BS vedtog, at Peder 

kan spørge klubberne i ANF-samarbejdet på mødet d.29/8, om der er interesse for at genoptage 

dette samarbejde som i 1970’er og 1980’er (for ungdomsarbejdet, men nu også for 

handicapidrætten).  

Punkt 11. Opstart af onsdagsholdet for ”de arbejdsfrie” 

Christian oplyste, at holdet starter igen d.20.september. Der er lukket for tilgang, da 

arbejdsmængden er begrænset. (Grejhuset er helt færdigt) 

Punkt 12. Prislisten. Klargørende tekstændringer. 

Teksten er på nogle punkter ændret, så den gøres tydeligere. Godkendt af BS. 

Punkt 13. Orienteringsmøde for nye medlemmer. 

Claes, Peder og Hans Jørgen holder mødet d.19/9 kl.19. Vibeke indkalder til mødet, der især vil 

dreje sig om bookingsystemet og hjemmesiden. 

Punkt 13a. Bådene på landplads. Claes laver administrativ regel for bådejeres ret til en vandplads 

efter bådens flerårige ophold på landplads. 

Punkt 13b. Nøglesystemet. 

Christian oplyste, at nøglesystemet er opdateret. Medlemmer med nøglekort/-brik, der ikke fungerer 

som hidtil, må henvende sig på kontoret. 

Punkt 14. Eventuelt. 

På hjemmesidens forside tilføjes links til facebooksiderne ”Juniorafdelingen i Aalborg Sejlklub” og 

”Onsdagssejladserne i Aalborg”. En mulig ændring af AS’ officielle facebookside: ”Aalborg 

Sejlklub” kan ses på facebooksiden:”Klubliv Aalborg Sejlklub 



Der købes pulverslukkere til RIB-bådene. 

Søren giver et tilbud på traktordæk, der fyldt med beton kan bruges som permanente ankre for vores 

omkringflydende DS-ankerbøjer. 

Der bestilles gartner til at så græs ved grejhuset. 

Der bliver liftkørsel om lørdagene d.7/10, 14/10, 21/10 og d.4/11. 

Der er havnesyn d.7/10. Peder og Claes deltager.  

Næste bestyrelsesmøde er ikke aftalt. 

 

 

 

 


